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VILÁGSZÍNVONALÚ TURISZTIKAI KÉPZÉS INDUL A KÉZDIVÁSÁRHELYI MINORITA RENDHÁZ FRISSEN RESTAURÁLT ÉPÜLETÉBEN

Megújult Székelyföld egyik legszebb műemléke
Sikerült megmenteni és 
felújítani Székelyföld egyik 
legszebb épületét, a kézdi-
vásárhelyi minorita rend-
házat. A patinás műemlék 
épületben Erdély-szerte az 
egyik legszínvonalasabb 
turisztikai- és idegenforgalmi 
képzést indítják el ősztől. A 
rendház épületét a Böjte Csa-
ba által vezetett Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány ügykeze-
lésébe adták át a hétvégén.

 » BÍRÓ BLANKA

Ő sztől idegenforgalmi főis-
kola működik Kézdivásár-
hely emblematikus műem-

lék épületében, a kantai minorita 
rendházban. Szombaton a kolos-
tor melletti Szentháromság-temp-
lomban tartottak szentmisét, majd 
az érdeklődők megtekinthették 
Háromszék egyik legrégebbi egy-
házi iskolájának épületét, a fel-
újított rendházat. A magyar kor-
mány támogatásával felújított, 
megmentett épületet átadták a 
Böjte Csaba ferences szerzetes 
által vezetett Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány ügykezelésébe, 
így Csaba testvér átvette annak 

kulcsát az építőtől, majd át is 
adta a svájci Dirk Wallenburg 
nemzetközileg ismert és elis-
mert idegenforgalmi tanácsadó-
nak, aki az épületben működő 
idegenforgalmi főiskolát vezeti. 
„Székelyföld egyik legszebb épü-
letét sikerült megmentenünk, 
amelyben Erdély-szerte az egyik 
legszínvonalasabb turisztikai és 
idegenforgalmi képzést szeret-

nénk nyújtani” –  fogalmazta 
meg Tamás Sándor, a Kovászna 
Megyei Tanács elnöke. Hangsú-
lyozta, a kantai minorita rendhá-
zat nemcsak felújítani sikerült, 
de új célt, új jövőképet is sikerült 
adni az épületnek. Az ünnepsé-
gen a Bojtorján-koncertet tartot-
tak a Vigadó színháztermében 
a dévai Szent Ferenc Alapítvány 
gyermekeinek. A felújított épület 

hivatalos avatóját augusztusban 
szervezik, a tervek szerint akkor 
leplezik le Varga Mihály szob-
rászművész alkotását, a rendház 
szomszédságában álló kantai 
iskola alapítójának, Nagy Mózes-
nek mellszobrát. A kézdivásár-
helyi minorita rendház hátsó és 
két oldalsó szárnyát 1740-ben, az 
utcára néző, templomhoz csatolt 
részét 1828-ban építették, így jött 

létre a négyszögű belső udvar, 
amely a Szentháromság tisztele-
tére emelt tágas templom mellett 
található. Az épületnek az 1948-
as államosítás óta egyre csak 
romlott az állapota, sőt a meny-
nyezet is több helyen beomlott. 
Az egykori rendház felújításának 
ötlete még 2014-ben merült fel, 
a kézdivásárhelyi önkormányzat 

európai uniós pályázati támo-
gatással akarta megvalósítani a 
felújítást, de a pályázatot mond-
vacsinált okokkal elutasították. 
Böjte Csaba atya vállalta, hogy 
hátrányos helyzetű fi atalok szá-
mára működtet itt kollégiumot, a 
Bethlen Gábor Alapnál pályázott 
sikeresen, összesen 3,2 millió eu-
rós támogatást hívott le az épület 
restaurálására.

 „Újjászületett” a kézdivásárhelyi minorita rendház, ősztől turisztikai főiskola működik az épületben
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 » KRÓNIKA

E lfogták péntekre virradóra 
Görögországban azt az af-

gán állampolgárt, aki áprilisban 
halálra késelt egy másik afgán 
férfi t a temesvári Északi pálya-
udvar közelében – jelentette be 
Temesváron Lucian Bode belügy-
miniszter. A tárcavezető szerint 
az athéni repülőtéren fogták el a 
feltételezett elkövetőt, és a görög 
hatóságok hamarosan átadják 
Romániának, ahol büntetőjogi 
felelősségre vonják. A miniszter 
hozzátette, vizsgálatot fog kez-
deményezni annak kiderítésére, 
hogy milyen útvonalon és ho-
gyan hagyta el az országot a férfi . 
Az ügyészség szerint A. F. afgán 
állampolgár április 19-én megké-

selte két honfi társát a temesvári 
Északi pályaudvar környékén; 
egyikük életét vesztette, a másik 
kórházba került. A tett elköveté-
se után a férfi  megszökött, ezért 
a román hatóságok nemzetközi 
körözést bocsátottak ki ellene. 
Mint arról beszámoltunk, Domi-
nic Fritz, a bánsági város polgár-
mestere korábban kormányzati 
segítséget kért a migránshelyzet 
kezelésére, arra hivatkozva, hogy 
a temesvári önkormányzat nem 
képes egymaga megbirkózni az 
egyre súlyosbodó egészségügyi 
és szociális problémával. Az or-
szágban nyilvántartott migrán-
sok kétharmada Temesváron 
van, mert onnan próbálnak elin-
dulni és átjutni a román–magyar 
határon.

Elfogták az afgán késelőt
 » ISZLAI KATALIN

A kétezeresnél kisebb lélekszá-
mú településeken is kiépít-

hetővé válik a szennyvízhálózat 
– jelentették be a hétvégén Har-
gitafürdőn a vízügyekkel foglalko-
zó közösségi fejlesztési társulások 
országos szövetségének egyez-
tetésén. Az eseményen Vasile 
Dărăban, a társulásokat tömörítő 
szövetség elnöke és Tánczos Bar-
na környezetvédelmi, vízügyi és 
erdészeti miniszter is jelen volt. 
Főként az erdélyi megyék képvise-
lői egyeztettek a problémákról és 
lehetőségekről, amelyek minden 
térségre jellemzőek, ezek közé tar-
tozik a víz- és szennyvízhálózatok 

hiánya a kis lélekszámú vidéki 
településeken. Az ülést követő 
sajtótájékoztatón a Hargita Víz Kö-
zösségi Fejlesztési Társulás elnö-
keként Korodi Attila csíkszeredai 
polgármester osztott meg részlete-
ket a találkozóval kapcsolatosan. 
Mint mondta, az egyesületek arra 
törekszenek, hogy az új európai 
uniós fi nanszírozási időszakban 
minél nagyobb összegeket tudja-
nak szánni azokra a településekre, 
ahol még nincs kiépítve minőségi 
ivóvíz- vagy csatornahálózat. Pél-
daként a Csíkszeredához tartozó 
Csibát említette, ahol a POIM-prog-
ram túl merev szabályozása miatt 
nem tudták kiépíteni a szenny-
vízhálózatot (ennek létrehozása a 

programban csak a legkevesebb 
kétezres lélekszámú településeken 
valósítható meg). Egy új kezdemé-
nyezésnek köszönhetően azonban 
jövőben a kis lélekszámú közös-
ségek számára is elérhetővé válik 
ez a szolgáltatás – erről Tánczos 
Barna környezetvédelmi, vízügyi 
és erdészeti miniszter beszélt. Kifej-
tette, az általa vezetett szaktárca a 
helyreállítási terv keretében egymil-
liárd eurós támogatást nyújt csator-
nahálózatok kiépítésére, bővítésére 
és a rácsatlakozási hatékonyság 
növelésére. Ebből 200 millió euró-
val támogatják a kétezer főnél ala-
csonyabb lélekszámú közösségek 
számára a hálózatok létrehozását. 
Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke elmondta: a megyé-
ben 102 olyan település van, ahol 
háromszáznál is kevesebb személy 
él. Vasile Dărăban, a vízügyekkel 
foglalkozó közösségi fejlesztési 
társulások országos szövetségének 
elnöke arról beszélt, hogy számos 
vidéki településen nemhogy szeny-
nyvíz-, de még ivóvízhálózat sin-
csen kiépítve, ami nagy problémát 
jelent. Felsorolta a hasonló beru-
házásokat hátráltató tényezőket, 
külön kitérve arra, hogy eddig a 
2000 fősnél kisebb településeken 
nem lehetett szennyvízhálózatokat 
kiépíteni. Az eseményen Bogáti 
Csaba, a Harvíz Rt. vezérigazgatója 
és Páll Árpád, a Hargita Víz Egye-
sület ügyvezető igazgatója is jelen 
volt.

Kis településeken is kiépülhet a vízhálózat

 » A magyar kormány támo-
gatásával felújított, meg-
mentett épületet átadták a 
Böjte Csaba vezette Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány 
ügykezelésébe, így a feren-
ces szerzetes átvette annak 
kulcsát az építőtől, majd át 
is adta a svájci Dirk Wallen-
burg nemzetközileg ismert 
és elismert idegenforgalmi 
tanácsadónak, aki az épület-
ben működő idegenforgalmi 
főiskolát vezeti. 

Sok településnek szüksége lenne ivóvíz- és  szennyvízhálózatra 




